
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 09.10.2020                м. Коломия                            № 47 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 
  

  

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Петра Григоренка, 15, м. Коломия, який  належить гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вул. Генерала Петра Григоренка, 15, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти квартирі (загальна площа 63,1 кв.м, житлова площа 31,4кв.м) 

на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Моцарта, 94/3, м. Коломия, яка  

належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Моцарта, 94А 

квартира 1, м. Коломия. 

3. Присвоїти квартирі (загальна площа 63,1 кв.м, житлова площа 28,3кв.м) 

на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Моцарта, 94/3, м. Коломия, яка  

належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Моцарта, 94А 

квартира 2, м. Коломия. 

4. Присвоїти квартирі (загальна площа 63,1 кв.м, житлова площа 28,3кв.м) 

на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Моцарта, 94/3, м. Коломия, яка  

належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Моцарта, 94А 

квартира 3, м. Коломия. 

5. Присвоїти місцю розміщення запланованого об’єкта будівництва 

житлового будинку на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Олександра 

Пушкіна, 479, м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Олександра Пушкіна, 61, м. Коломия. 

6. Присвоїти місцю розміщення запланованого об’єкта будівництва 

житлового будинку на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Олександра 

Пушкіна, 479, м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Олександра Пушкіна, 63, м. Коломия. 



7. Присвоїти місцю розміщення запланованого об’єкта будівництва 

житлового будинку на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Олександра 

Пушкіна, 479, м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Олександра Пушкіна, 59, м. Коломия. 

8. Присвоїти будівництву житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Зелена, 12, с. Саджавка, Надвірнянський район, 

який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Зелена, 

17А, с. Саджавка, Надвірнянський район. 

9. Присвоїти місцю розміщення запланованого об’єкта будівництва 

житлового будинку на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Князя 

Володимира, 1, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Князя Володимира, 1, м. Коломия. 

10. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 21.10.2020                м. Коломия                            № 48 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 
  

  

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 
 



1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Залізнична, с. Саджавка, Надвірнянський район, 

який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Залізнична, 80Б, с. Саджавка, Надвірнянський район. 

2. Присвоїти магазину-офісу (реконструкція квартири №18 під магазин-

офіс без зміни зовнішньої конфігурації будівлі) по вул. Січових Стрільців, 37, 

м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по площі __, поштову адресу 

вул. Січових Стрільців, 37/18, м. Коломия. 

3. Присвоїти торгово-офісним приміщенням (загальна площа 158,3 кв.м) 

на орендованій земельній ділянці __ по вул. Гетьмана Івана Мазепи, м. 

Коломия, які  належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. 

Гетьмана Івана Мазепи, 231Б, м. Коломия. 

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Уляна БУЧЕЛЮК 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 27.10.2020                м. Коломия                            № 49 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 
  

  

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 
 



1. Присвоїти 57/100 часткам житлового будинку з належними 

господарськими будівлями та спорудами на приватизованій земельній ділянці 

__ по вул. Південна, 40, м. Коломия, які  належать гр. __, яка проживає по вул. 

__, поштову адресу вул. Дмитра Вітовського, 21/1, м. Коломия. 

2. Присвоїти запланованому об’єкту будівництва - житловому будинку та 

господарській будівлі на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Пароха 

Костянтина Балицького, 10, м. Коломия, які  належать гр. __, який проживає по 

вул. __, поштову адресу вул. Пароха Костянтина Балицького, 10, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 29.10.2020                м. Коломия                            № 50 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція 

квартири №2 під житловий будинок та будівництво господарської будівлі) на 

приватизованій земельній ділянці __  по вул. О. Кобилянської, 27/2, м. 



Коломия, які  належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. 

Ольги Кобилянської, 27А, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку з гаражем (реконструкція частини 

житлового будинку під житловий будинок з гаражем) на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Мелетія Кічури, 11-б, м. Коломия, які  належать 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Мелетія Кічури, 11В, м. 

Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція 

квартири №1 під житловий будинок та будівництво господарської будівлі) на 

приватизованій земельній ділянці __  по вул. Василя Барвінського, 8/1, м. 

Коломия, які  належать гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. 

Василя Барвінського, 8А, м. Коломия. 

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 03.11.2020                м. Коломия                            № 51 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

 

Розглянувши заяви фізичних осіб та юридичної особи, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання 

дерегуляції господарської діяльності»,  

 

     Н А К А З У Ю: 

 



1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку (реконструкція 

квартири №1 під індивідуальний житловий будинок) на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Українська, 69, м. Коломия, який  належить гр. __, 

які проживають по вул. __, поштову адресу вул. Українська, 69А, м. Коломия. 

2. Присвоїти 36/100 частинам будинку по вул. Вячеслава Чорновола, 20, 

м. Коломия, які  належать малому приватному підприємству «КВАНТ-ІІ», 

яке знаходиться по вул. Вячеслава Чорновола, 20, поштову адресу вул. 

Вячеслава Чорновола, 20/1, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Василя Дядинюка, 40, м.Коломия, який  належить гр. __, який проживає 

по вул. __, поштову адресу вул. Василя Дядинюка, 40, м. Коломия. 

4. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири під комерційне приміщення) по площі Відродження, 19 кв.18, м. 

Коломия, яке належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу площа 

Відродження, 19/18, м.Коломия. 

5. Присвоїти стоматологічному кабінету (реконструкція квартири №20 

під стоматологічний кабінет в багатоквартирному будинку) по прос. Михайла 

Грушевського, 70А кв.20, який  належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу прос. Михайла Грушевського, 70А/20, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 09.11.2020                м. Коломия                            № 52 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   



Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарської будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Івана Франка, 50А, м. Коломия, які  

належать гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Івана Франка, 

50А, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Лотоцького, 9, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. 

__, поштову адресу вул. Антона Лотоцького, 9, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Старогончарна, м.Коломия, який  належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, поштову адресу вул. Старогончарна, 33Б, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири №1 під 

житловий будинок) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Івана 

Франка, 67а,1, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає по вул. __1, 

поштову адресу вул. Івана Франка, 67Б, м. Коломия. 

5. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 17.11.2020                м. Коломия                            № 53 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   



Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти запланованому об’єкту будівництва – індивідуальному 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __  по вул. М. 

Вербицького, 7, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Володимира Івасюка, 7, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку підвищеної комфортності на 

приватизованих земельних ділянках __ по вул. Андрія Чайковського, 16, м. 

Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, __, який проживає по 

вул. __, поштову адресу вул. Андрія Чайковського, 16, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 20.11.2020                м. Коломия                            № 54 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 



 

1. Присвоїти 59/100 частин нежитлових приміщень (загальна площа 

500,5кв.м.) на орендованій земельній ділянці __ по вул. Івана Майданського, 12, 

м. Коломия, які належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. 

Івана Майданського, 12К, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Симона Петлюри, 93, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає 

по вул. __, поштову адресу вул. Симона Петлюри, 93, м. Коломия. 

3. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Кирила Трильовського, 14-к, м. Коломия, який 

належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Шкільна, 17А, 

м. Коломия. 

4. Присвоїти запланованому об’єкту будівництва – садовому будинку на 

приватизованій земельній ділянці __  по вул. Залізнична, 9/2, м. Коломия, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Залізнична, 9Б, 

м. Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям 

(реконструкція квартири №2 під житловий будинок та будівництво 

господарських будівель) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. 

Південна, 6, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Південна, 6А, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 27.11.2020                м. Коломия                            № 55 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 



об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Українська, 81Ж, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Українська, 81Ж, с. Саджавка, Надвірнянський район. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ в садівницькому товаристві «Мічурінець», масив Франка, 

№186, який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Романа Малащука, 6, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Ярослава Мудрого, 55, м. Коломия, 

які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Ярослава 

Мудрого, 55, м. Коломия. 

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 30.11.2020                м. Коломия                            № 56 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   



Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Маланюка, 25, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, поштову адресу вул. Євгена Маланюка, 25, м. Коломия. 

2. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 04.12.2020                м. Коломия                            № 57 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 27 

березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція 

квартири №1 під житловий будинок та будівництво господарської будівлі) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. М. Павлика, які належать гр. __, 



яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Михайла Павлика, 12, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири №2 під 

житловий будинок) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. М. Павлика, 

який належить гр. __, які проживають по вул. __, поштову адресу вулиця 

Михайла Павлика, 12А, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Івана Франка, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. 

__, поштову адресу вул. Івана Франка, 74А, м. Коломия. 

4. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарських будівель і 

споруд на приватизованій земельній ділянці __  по вул. Бориславська, м. 

Коломия, які належать гр. __, якого знято з реєстрації місця проживання, 

поштову адресу вул. Бориславська, 3А, м. Коломия. 

5. Присвоїти житловій квартирі (реконструкція житлової квартири №10 

по площі Відродження №3 та нежитлового приміщення по вул. Переяславська, 

2/1) по площі Відродження кв.№10, яка належить гр. __, який проживає по вул. 

__, поштову адресу площа Відродження, 3 квартира №10, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ в садівницькому товаристві «Мічурінець», 

масив Медик, ділянка №199, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, 

поштову адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив Медик, 199. 

7. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Гайдамацька, 15, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 

вул. __, поштову адресу вул. Гайдамацька, 15А, м. Коломия. 

8. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 14.12.2020                м. Коломия                            № 58 



 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб та юридичної особи, керуючись 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти 41/100 частин нежитлових приміщень (загальна площа 

343,0кв.м.) на орендованій земельній ділянці _- по вул. Івана Майданського, 12, 

м. Коломия, які належить товариству з обмеженою відповідальністю 

«Український Легіон», яке знаходиться по вул. Івана Майданського, 12, м. 

Коломия, поштову адресу вул. Івана Майданського, 12Л, м. Коломия. 

2. Присвоїти квартирі (реконструкція нежитлового приміщення 

(бібліотека) під квартиру в багатоквартирному житловому будинку) по вул. 

Гетьмана Івана Мазепи, 287, м. Коломия, яка належить гр. __, який проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 287 квартира 2, м. 

Коломия. 

3. Присвоїти ¼ частині нежитлової будівлі (друкарня) на земельній 

ділянці __ по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 236, м. Коломия, яка належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Гетьмана Івана Мазепи, 235Б, м. 

Коломия. 

4. Присвоїти магазину (реконструкція квартири №1 під магазин) на 

приватизованій земельній ділянці __  по вул. Симона Петлюри, 26а/1, м. 

Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. 

Симона Петлюри, 26А/1, м. Коломия. 

5. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __  по вул. Героїв УПА, 7, м. Коломия, який належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Героїв УПА, 7, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від 16.12.2020                м. Коломия                            № 59 

 

 

Про впорядкування адресного 

номеру багатоквартирного 

житлового будинку 

   

Розглянувши заяву голови правління ОСББ «ЛЕОНТОВИЧА 18», 

керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання 

дерегуляції господарської діяльності», з метою впорядкування вже існуючих 

адресних номерів міста Коломиї, 

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати поштову адресу багатоквартирного житлового будинку, який 

до 18.07.1995р. мав адресу вул. Моцарта, 99А (89А, 83А), поштовою адресою 

вул. Миколи Леонтовича, 18, м. Коломия. 

2. Рекомендувати об’єднанню співвласників багатоквартирного 

житлового будинку  в місячний термін розмістити на фасаді будинку табличку з 

номером будинку. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  22.12.2020                м. Коломия                            № 60 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на орендованій 

земельній ділянці __  по вул. Олекси Довбуша, м. Коломия, які належать гр. __, 

яка проживає в __, поштову адресу вул. Олекси Довбуша, 172, м. Коломия. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __  по вул. Поручника УГА М.Баклащука, 27, м. Коломия, 

який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Поручника 

УГА М.Баклащука, 27, м. Коломия. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та господарській 

будівлі на приватизованій земельній ділянці __по вул. Зелена, с. Саджавка, 

Надвірнянський район, які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову 

адресу вулиця Зелена, 4А, с.Саджавка, Надвірнянський район. 

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  24.12.2020                м. Коломия                            № 61 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці __  по вул. Василя Дядинюка, 34А, м. Коломия, який 

належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Василя 

Дядинюка, 34А, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку (реконструкція господарської будівлі 

під житловий будинок) на приватизованій земельній ділянці __  по вул. М. 

Верещинського, 62, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. 

__, поштову адресу вул. Миколи Верещинського, 62А, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  30.12.2020                м. Коломия                            № 62 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Лесі Українки, с. Королівка, Коломийський район, який належить гр. 

__, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Лесі Українки, 18 А, с. 

Королівка, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __  

по вул. Лесі Українки, с. Королівка, Коломийський район, який належить гр. 

__, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Лесі Українки, 18 , с. 

Королівка, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ в садівницькому товаристві «Мічурінець», 

масив Коломийка, ділянка №82, які належать гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив Коломийка, 82. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Кирила Трильовського, 6, м. 

Коломия, які належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. 

Кирила Трильовського, 6,  м. Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __  

по вул. Антоненка-Давидовича, 53/2, м. Коломия, який належить гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вул. Антоненка-Давидовича, 53. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __  

по вул. Антоненка-Давидовича, 53, м. Коломия, який належить гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вул. Антоненка-Давидовича, 53 А. 

7. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 



8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 


